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Výroková část: 

Stavební úřad Městského úřadu v Mladé Vožici, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 
písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 
91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen 
"rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 7.11.2017 podal 

AGRINO s.r.o., IČ:25164848, Oldřichov 94, 391 43  Mladá Vožice 
v zastoupení Jiří Bervida, jako jednatel společnosti 

 (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

 

trubní vrtaná studna a vodovod včetně přívodu NN 
Oldřichov 

 (dále jen "stavba") na pozemku parc. č. v KN 1585/37 (ostatní plocha) v katastrálním území a 
obci Oldřichov u Mladé Vožice. 

 

 

Druh a účel umisťované stavby: 
- cílem stavby je posílení stávajícího zdroje vody pro zásobení areálu vodou 

- předmětem stavby je trubní vrtaná studna a vodovod 
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Umístění stavby na pozemku: 
- stavba bude umístěna na pozemku parc. č. v KN 1585/37 (ostatní plocha) v katastrálním 

území a obci Oldřichov u Mladé Vožice 

 

Určení prostorového řešení stavby: 
- trubní vrtaná studna bude umístěna na pozemku parc. č. v KN 1585/37 v katastrálním území 

Oldřichov u Mladé Vožice 

- stavba bude min. 1,5m (na střed vrtu) od společné hranice s pozemkem parc. č. v KN 
1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice a současně min.  24,5m od společné hranice s 
pozemkem parc. č. v KN 1585/39 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice 

- studna bude propojena vodovodem v délce 23,9m se stávající vodovodní šachtou vedením po 
pozemku parc. č. v KN 1585/37 v katastrálním území Oldřichov u Mladé Vožice 

- vodovod bude proveden v souběhu s vodičem v pískovém loži 1,2m pod úrovní terénu 

- pod základem bude položena chránička HT 75 v délce 1m 

- potrubí vodovodu bude rPE 32x2,9mm uloženém ve výkopu hlubokém 90 – 120cm 

- hloubka hydrogeologického vrtu je 90m a průměr vrtu je 140mm 

- zhlaví vrtu bude umístěno ve skružové manipulační šachtě o průměru 1200/1000mm 

- skružení bude vyvedeno 300mm nad úroveň terénu a uzavřeno betonovým půlkruhovým 
poklopem 

- kruhový prostor okolo studny bude do vzdálenosti 0,5m zpevněn dlažbou 

- připojení na elektrickou energii bude provedeno z domovního rozvaděče za proudovým 
chráničem 

- ve vrtu bude umístěno el. ponorné čerpadlo 

- současně s vodovodem bude veden el. kabel CYKY 3Cx2,5mm  

- v blízkosti vrtu se nenachází žádný potencionální zdroj znečištění 

- projektovou dokumentaci autorizovala Ing. Ivan Drobník ČKAIT 0600377, který je 
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby 

- současně bylo předloženo Hydrogeologické posouzení, které zpracoval RNDr. Jaroslav 
Řízek, který disponuje odbornou způsobilostí v oboru hydrogeologie a sanační geologii 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 
- Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. v KN 1585/37 (ostatní plocha) v katastrálním 

území a obci Oldřichov u Mladé Vožice, který je ve vlastnictví žadatele. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí (projektovou dokumentaci 
autorizoval v říjnu 2015 Ing. Ivan Drobník ČKAIT 0600377, která obsahuje výkres 
současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, 
požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností 
od hranic pozemku a sousedních staveb. 

2. Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. v KN 1585/37 (ostatní plocha) v katastrálním 
území a obci Oldřichov u Mladé Vožice. 

3. Před zahájením prací bude provedeno vytýčení všech sítí (veřejné technické infrastruktury 
a vnitřních rozvodů) vedoucích po dotčených pozemcích! V případě jakéhokoliv poškození 
sítí bude zjednána náprava na náklady žadatele. 
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4. Pozemky budou po realizaci záměru upraveny. Při realizaci záměru nesmí být využívány 

sousední pozemky, aniž by bylo toto projednáno s vlastníky, případně zástupci vlastníků 
sousedních pozemků.  

5. Při realizaci záměru nesmí být využívány sousední pozemky, aniž by bylo toto projednáno 
s vlastníky, případně zástupci vlastníků sousedních pozemků. Pozemky budou po realizaci 
záměru upraveny. 

6. Toto územní rozhodnutí platí 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Územní rozhodnutí 
pozbude platnosti, nebude-li ve lhůtě platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo 
jiné odborné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo 
nenabude-li ve lhůtě platnosti územního rozhodnutí právních účinků souhlas s provedením 
ohlášeného stavebního záměru.  

7. Budou dodrženy podmínky vyjádření Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 
IČ:04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 – Žižkov ze dne 1.2.2016 vedené pod č.j. 
523837/16: 

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo. 

Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu 
s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a  o změně  
některých souvisejících  zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení 
SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo). 

1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro 
důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. 

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou 
rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, 
nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel, či 
stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území 
prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto 
Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném 
zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností 
rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve. 

2) Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných 
podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou 
nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen 
řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. 

3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že  

a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu /výřezech z účelové mapy 
SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo 

b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK 

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost 
nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje 
do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a prostřednictvím zaměstnance 
společnosti Česká telekomunikační infastruktura a.s. povařeného ochranou sítě – Josef 
Mála, e-mail: Josef.Mála, e-mail: Josef.mala@cetin.cz (dále jen POS).  

4) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 
127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 
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povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na 
nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.  

5) Pro účely přeložení SEK dle bodu 3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se 
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 

6) Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím 
určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené 
žádosti, dostupné informace o SEK. 

7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít 
pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté 
informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. V případě porušení těchto povinností 
vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů 
práva autorského.     

8. Bude dodrženo vyjádření Městského úřadu Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo náměstí 2, 390 
15 Tábor ze dne 31.3.2016 vedené pod č.j.S-METAB11223/2016/OR/Bíl: 

„Realizace stavby je z hlediska památkové péče možná bez podmínek. Pouze v případě, že při 
zemních pracích dojde k zachycení archeologického nálezu, je stavebník podle výše 
uvedeného zákona, §23 o archeologických nálezech, povinen oznámit toto Archeologickému 
ústavu AV ČR nebo nejbližšímu muzeu, a to buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž 
územním obvodu k archeologickému nálezu došlo, a dále učinit veškerá další opatření 
vyplývající z ustanovení tohoto paragrafu a zákona.“ 

9. Bude dodrženo závazné stanovisko Městského úřadu Tábor, Odbor životního prostředí, 
Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor ze dne 1.11.2017 vedené pod č.j. 
METAB55115/2017/OŽP/PŠpu – vodní hospodářství: 

Závazné stanovisko se uděluje bez podmínky. 

10. Budou dodrženy podmínky stanoviska Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, 
Grafická 25, 150 21 Praha 5 ze dne 16.2.2016  vedené pod značkou 8584/2016-242-Mš: 

„Z hlediska dalších zájmů daných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů souhlasíme se stavbou studny na 
pozemku p. č. 1585/37 v k.ú. Oldřchov u Mladé Vožice a s vydáním povolení k nakládání 
s vodami – odběrem podzemní vody s následujícími podmínkami:   

1) Odběr podzemní vody ve výši: Qprům 0,0586 l/s, 5,065 m3/den Qmax: 7,6 m3/den, 
227,9 m3/měs, 1850,0 m3/rok je možný.  

2) Platnost povolení k odběru vody bude stanovena na dobu určitou. Z důvodu 
bilančního vyhodnocení daného vodního útvaru v rámci postupné aktualizace Plánů 
oblastí povodí Dolní Vltavy doporučujeme stanovit platnost povolení k nakládání 
s vodami na 30 let.  

11. Bude dodrženo závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem 
v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice, Územní pracoviště 
Tábor, Palackého č.p. 350, Tábor  390 02 ze dne 7.3.2016 vedené pod č.j. 
KHSJC04602/2016/HP TA: 

„V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splění této podmínky: 

1. Před vydáním kolaudačního souhlasu bude předložen laboratorní rozbor vody.“ 
12. Bude dodrženo vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Plzeňského a 

Jihočeského, Hřímalého 11, 30100 Plzeň ze dne 6.8.2015 vedené pod značkou 
SBS22587/2015/OBÚ-06: 

„Nemá z tohoto titulu námitek k realizaci vrtané studny na uvedeném pozemku. 

Upozorňujeme, že vrtání vrtů s délkou nad 30 metrů je činností prováděnou hornickým 
způsobem ve smyslu § 3 písm. f) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o 
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státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, kterou může provádět jen organizace, 
která je držitelem oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem – vrtání vrtů 
s délkou nad 30m, vydaným příslušným obvodním báňským úřadem. OBÚ v tomto případě 
požaduje, aby zahájení činnosti prováděné hornickým způsobem bylo provádějící organizací 
ve smyslu § 5 odst. 4 citovaného zákona ohlášeno OBÚ, způsobem stanoveným vyhláškou č. 
104/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

Pro provádění vrtných prací musí být odborně kvalifikovanou osobu s osvědčením odborné 
způsobilosti „báňský projektant“ zpracována projektová dokumentace vrtných prací ve 
smyslu § 23 vyhlášky č. 239/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“ 

13. Krajský úřad pro Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U 
Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice vyjádření ze dne 2.11.2017 vedené pod 
č.j. KUJCK128922/2017 OZZL: 

„V případě přeměny uvedeného vrtu na studnu, je nutné povolení vodoprávního úřadu 
(Městský úřad Tábor, odbor životního prostředí) k odběru podzemní vody dle § 8 a 
povolení stavby vrtané studny dle § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k žádosti jsou 
uvedeny v 3a a § 7a vyhlášky Ministerstva zemědělství ČR č. 432/2001 Sb., o dokladech 
žádosti a rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření 
vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.“ 

14. Bude dodrženo vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území krajů Plzeňského a 
Jihočeského, Hřímalého 11, 30100 Plzeň ze dne 3.1.2018 vedené pod značkou 
SBS41693/2017/OBÚ-06: 

Nemá námitek k umístění výše uvedené stavby. 

„Vzhledem k tomu, že vrtání vrtů s délkou nad 30m je podle § 3 písm. f) zákona č. 61/1988 
Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon č. 61/1988 Sb.“), činnost prováděná hornickým způsobem, OBÚ požaduje, 
aby ve správním rozhodnutí byly stanoveny tyto podmínky: 

1) Vrtání vrtu bude prováděno fyzickou nebo právnickou osobou, která je držitelem 
oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem, vydané příslušným obvodním 
báňským úřadem v rozsahu ustanovení § 3 písm. f) zákona č. 61/1988 Sb. Zahájení a 
ukončení této činnosti musí být, ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 61/1988 Sb., ohlášeno 8 dní 
předem místně příslušnému obvodnímu báňskému úřadu, tj. OBÚ. 

2) Při činnosti provádění vrtných prací musí být dodrženy příslušné bezpečnostní předpisy, 
zejména vyhláška č. 239/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Odborný dozor nad 
stavbou ve smyslu § 5 odst. 3 zákona č. 61/1988 Sb., bude vykonávat odborně způsobilá 
osoba, tj. osoba, mající pro tuto činnost osvědčení odborné způsobilosti „závodní“ vydané 
podle vyhlášky č. 298/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

3) Pro provádění vrtných prací bude zpracována, odborně kvalifikovanou osobou 
s osvědčením odborné způsobilosti „báňský projektant“, projektová dokumentace vrtných 
prací ve smyslu § 23 vyhlášky č. 239/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“ 

 

 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu, podle § 85 stavebního 
zákona a  § 27 odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád: 

AGRINO s.r.o., IČ:25164848, Oldřichov 94, 391 43  Mladá Vožice 
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Odůvodnění: 

Dne 7.11.2017 podal žadatel: AGRINO s.r.o., IČ:25164848, Oldřichov 94, 391 43  Mladá 
Vožice v zastoupení Jiří Bervida, jako jednatel společnosti  žádost o vydání rozhodnutí o 
umístění stavby: trubní vrtaná studna a vodovod včetně přívodu NN Oldřichov  (dále jen 
"stavba") na pozemku parc. č. v KN 1585/37 (ostatní plocha) v katastrálním území a obci 
Oldřichov u Mladé Vožice. 

Stavební úřad oznámil dopisem ze dne 11.12.2017 zahájení územního řízení známým 
účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně správní orgán prostřednictvím 
veřejné vyhlášky upozornil účastníky řízení, kteří nejsou na uvedené adrese známy a osobám, 
které nejsou známy, o možnosti převzít písemnost. Současně nařídil veřejné ústní jednání 
spojené s ohledáním na místě na den 23.1.2018, o jehož výsledku byl sepsán protokol.  

O konání veřejného ústního jednání byla veřejnost informována veřejnou vyhláškou, která byla  
vyvěšena nejméně 30 dnů předem na úřední desce správního orgánu a současně na úřední desce 
obecního úřadu Oldřichov. Po tuto dobu stavební úřad umožnil každému nahlédnout do 
podkladů pro vydání rozhodnutí Žadatel podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zajistil aby 
informace o žadateli, předmětu územního řízení a veřejném ústním jednání byla vyvěšena do 
doby konání veřejného ústního jednání na úřední desce obecního úřadu Oldřichov. 

Při ústním jednání konaném dne 23.1.2018 byli přítomní účastníci a dotčené orgány seznámeni 
s umístěním stavby a celou projektovou dokumentací. Správní orgán uvedl, že dnem podání 
žádosti bylo zahájeno územní řízení a k projednání žádosti bylo nařízeno ústní jednání spojené 
s ohledáním na místě. Na místě byla k dispozici k nahlédnutí projektové dokumentace. Při 
ústním jednání byli účastníci upozorněni na to, že při tomto jednání mají možnost podat návrhy a 
k později podaným již nebude přihlédnuto. O čemž byli poučeni všichni již v oznámení zahájení 
územního řízení.  

V daném území Oldřichov u Mladé Vožice nebyl vydán platný územní plán a v současné době 
není ani pořizován. Opatřením obecné povahy bylo vymezeno zastavěné území obce Oldřichov 
dne 20.4.2011, které nabylo účinnosti dne 5.5.2011. Pozemek parc. č. v KN 1585/37 (ostatní 
plocha) v katastrálním území a obci Oldřichov u Mladé Vožice se nachází v zastavěném území 
obce Oldřichov. Stavba je tedy možná z hlediska územního plánování. 

Stavba bude umístěna v souladu s §20, §23 a §25 odst. 1) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Stavba bude napojena na veřejně 
přístupnou pozemní komunikaci, která je kapacitně vyhovující. Nakládání s odpady a odpadními 
vodami není zapotřebí řešit.  

Stavba bude umístěná v souladu s §23 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 
využívání území. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení 
záměru. 
Ze zjištěných a výše popsaných skutečností vyplývá, že umístění stavby je v souladu se záměry 
územního plánování a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území podle ustanovení 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s 
účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy 
zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. 
Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným 
požadavkům na výstavbu. 

Předložená projektová dokumentace byla zpracována autorizovanou osobou a byla zpracována 
v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Projektovou dokumentaci 
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autorizoval v říjnu 2015 Ing. Ivan Drobník ČKAIT 0600377, který je autorizovaný inženýr pro 
vodohospodářské stavby.  
 
Byly předloženy tato vyjádření, stanoviska a závazná stanoviska:  
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČ:04084063, Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 

3 – Žižkov vyjádření ze dne 1.2.2016 vedené pod č.j. 523837/16  

- Česká republika  - E.ON Servisní, s.r.o., IČ:25733591, RCDS Tábor, Budějovická 107, 390 
48 Tábor – elektrická síť vyjádření ze dne 3.8.2016 vedené pod značkou M18416-16196886 

- Česká republika  - E.ON Servisní, s.r.o., IČ:25733591, RCDS Tábor, Budějovická 107, 390 
48 Tábor – plyn vyjádření ze dne 3.8.2016 vedené pod značkou M18416-16196886 

- Obec Oldřichov, IČ:00252620, Oldřichov č.p. 31 ,391 43 Mladá Vožice vyjádření ze dne 
2.2.2016 

- Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor - Památková péče  
vyjádření ze dne 31.3.2016 vedené pod č.j. SMETA11223/2016/OR/Bíl 4 

- Městského úřadu Tábor, Odbor životního prostředí, Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor  - 
vodní hospodářství - závazné stanovisko ze dne 1.11.2017 vedené pod č.j. METAB 
55115/2017/OŽP/PŠpu 

- Krajský úřad pro Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, U 
Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  vyjádření ze dne 2.11.2017 vedené pod 
č.j. KUJCK128922/2017OZZL 

- Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřímalého 11, 30100 
Plzeň vyjádření ze dne 6.8.2015 vedené pod značkou SBS22587/2015/OBÚ-06 

- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Grafická 25, 150 21 Praha 5 stanovisko 
ze dne 16.2.2016  vedené pod značkou 8584/2016-242-Mš 

- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na 
Sadech 25, 370 71 České Budějovice, Územní pracoviště Tábor, Palackého č.p. 350, Tábor  
390 02 závazné stanovisko ze dne 7.3.2016 vedené pod č.j. KHSJC04602/2016/HP.TA 

- Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřímalého 11, 30100 
Plzeň vyjádření ze dne 3.1.2018 vedené pod značkou SBS41693/2017/OBÚ-06 

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Správní orgán se 
zabýval podmínkami uvedenými ve vyjádření vlastníků veřejné technické infrastruktury a 
zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by 
bránily povolení stavby.  

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních 
předpisů ve výroku uvedených. 

V řízení stavební úřad zkoumal, zda vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na 
nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich mohou být rozhodnutím dotčena. Na základě 
výsledku tohoto zkoumání určil okruh účastníků ve smyslu § 85 stavebního zákona. Správní 
orgán vymezil okruh účastníků a shledal, že jiní než níže uvedení nebudou ve svých právech 
dotčeni.  

Stavební úřad se zabýval vymezením účastníků řízení podle § 85 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění. 

Podle §85 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), žadatele: 

AGRINO s.r.o., IČ:25164848, Oldřichov 94, 391 43  Mladá Vožice 
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Podle § 85 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), obec: 

Obec Oldřichov, IČ: 00252620, Oldřichov 31, 391 43  Mladá Vožice 
 

Podle § 85 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ten, kdo má k pozemku, na kterém má být požadovaný záměr uskutečněn jiné 
věcné právo: 

MONETA Money Bank, a.s., IČ:25672720, Vyskočilova č.p. 1422/1a, 140 00  Praha 
(zástavní právo u dotčeného pozemku parc. č. v KN 1585/37 v k.ú. Oldřichov u Mladé 
Vožice) 

 
Podle § 85 odst. 2 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo 
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může-li být územním rozhodnutím přímo dotčeno: 
 

AGRINO s.r.o., IČ:25164848, Oldřichov 94, 391 43  Mladá Vožice (vlastník sousedních 
pozemků parc. č. v KN st. 133,st. 115/4, st. 115/3, st. 103/4, st. 103/5, st. 103/3, st. 103/6, 
1585/78, 1585/39 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) (spoluvlastník sousedního pozemku 
parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
Jiří Kavka, nar. 9.3.1975, Oldřichov č.p. 52, 391 43  Oldřichov (vlastník sousedního 
pozemku parc. č. v KN 1585/38, 1585/77 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
(spoluvlastník sousedního pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. 
Oldřichov u Mladé Vožice) 
Česká republika V ZASTOUPENÍ: Státní pozemkový úřad, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 
00  Praha (spoluvlastník sousedního pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 
v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
Jaroslav Adam, nar. 16.1.1949, Hromádkova č.p. 909, 391 01  Sezimovo Ústí 
(spoluvlastník sousedního pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. 
Oldřichov u Mladé Vožice) 
Marie Hašková, nar. 5.10.1907, Oldřichov č.p. 43, 391 43   Mladá Vožice (spoluvlastník 
sousedního pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé 
Vožice) 
Josef Knotek, nar. 23.9.1988, Chýnovská č.p. 48, 391 56  Tábor (spoluvlastník 
sousedního pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé 
Vožice) 
Yvetta Knotková, nar. 12.2.1987, U Vodojemu č.p. 1473/4, 251 01  Říčany 
(spoluvlastník sousedního pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. 
Oldřichov u Mladé Vožice) 
Anežka Králová, nar. 10.1.1951, Na Kůskovci č.p. 159, 391 37  Chotoviny (spoluvlastník 
sousedního pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé 
Vožice) 
Lenka Kramperová, nar. 26.11.1978, Neustupov č.p. 16, 257 86  Miličín (spoluvlastník 
sousedního pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé 
Vožice) 
Marie Kramperová, nar. 28.3.1910, Jeronýmova č.p. 1984, 390 02  Tábor (spoluvlastník 
sousedního pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé 
Vožice) 
MVDr. Zdeněk Kulveit, nar. 3.12.1950, Oldřichov č.p. 53, 391 43  Mladá Vožice 
(spoluvlastník sousedního pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. 
Oldřichov u Mladé Vožice) 
Jiří Lhotka, nar. 22.3.1978, Domašín č.p. 194, 258 01  Vlašim (spoluvlastník sousedního 
pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
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Jana Máčelová, nar. 15.7.1952, V nížinách č.p. 355/5, 109 00  Praha  (spoluvlastník 
sousedního pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé 
Vožice) 
Zdeňka Matyšová, nar. 2.10.1944, K Hájence č.p. 674, 391 02  Sezimovo Ústí 
(spoluvlastník sousedního pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. 
Oldřichov u Mladé Vožice) 
Karel Michálek, Oldřichov č.p. 39, 391 43 Mladá Vožice (spoluvlastník sousedního 
pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
Kateřina Michálková, Oldřichov č.p. 39, 391 43  Mladá Vožice (spoluvlastník sousedního 
pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
Marie Otradovcová, nar. 26.10.1955, Oldřichov č.p. 10, 391 43  Mladá Vožice 
(spoluvlastník sousedního pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. 
Oldřichov u Mladé Vožice) 
Monika Popelková, nar. 13.7.1983, V dolinách č.p. 266/17, 109 00  Praha (spoluvlastník 
sousedního pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé 
Vožice) 
Jan Rašek, Oldřichov č.p. 67, 391 43  Mladá Vožice (spoluvlastník sousedního pozemku 
parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
Marie Rašková, Oldřichov č.p. 67, 391 43  Mladá Vožice (spoluvlastník sousedního 
pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
Ing. František Roubal, nar. 5.2.1951, Oldřichov č.p. 81, 391 43 Mladá Vožice 
(spoluvlastník sousedního pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. 
Oldřichov u Mladé Vožice) 
Jindřiška Roubalová, nar. 12.7.1949, Oldřichov č.p. 81, 391 43  Mladá Vožice 
(spoluvlastník sousedního pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. 
Oldřichov u Mladé Vožice) 
Václav Svoboda, Oldřichov č.p. 48, 391 43  Mladá Vožice (spoluvlastník sousedního 
pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
Antonie Svobodová, Oldřichov č.p. 48, 391 43  Mladá Vožice (spoluvlastník sousedního 
pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
Ladislav Toušek, nar. 18.6.1949, Oldřichov č.p. 5, 391 43  Mladá Vožice (spoluvlastník 
sousedního pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé 
Vožice) 
Ludmila Toušková, nar. 30.10.1948, Oldřichov č.p. 5, 391 43  Mladá Vožice 
(spoluvlastník sousedního pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. 
Oldřichov u Mladé Vožice) 
PhDr. Hana Vojtová, nar. 25.3.1964, Papírníkova č.p. 611/19, 142 00  Praha 
(spoluvlastník sousedního pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. 
Oldřichov u Mladé Vožice) 
Marie Vojtová, nar. 1.10.1957, Hosín č.p. 133, 373 41  Hluboká nad Vltavou 
(spoluvlastník sousedního pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. 
Oldřichov u Mladé Vožice) 
Ludmila Vrtišková, Oldřichov č.p. 63, 391 43  Mladá Vožice (spoluvlastník sousedního 
pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
Marie Novotná, nar. 23.6.1937, Oldřichov č.p. 44, 391 43  Mladá Vožice(spoluvlastník 
sousedního pozemku parc. č.  KN st. 115/3 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
MONETA Money Bank, a.s., IČ:25672720, Vyskočilova č.p. 1422/1a, 140 00  Praha 
(zástavní právo smluvní u sousedních pozemků parc. č. v KN st. 133, k.ú. Oldřichov u 
Mladé Vožice) 

 
 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 
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Vyhodnocení připomínek veřejnosti: 
- Veřejnost neuplatnila připomínky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního 
plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje podáním u zdejšího 
správního orgánu – Městský úřad Mladá Vožice, stavební úřad, Žižkovo náměstí č.p. 80, 391 43 
Mladá Vožice. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou 
část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis 
písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou 
grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou 
právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a 
jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k 
povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o 
umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich 
konzumaci. 
 
Počet stejnopisů odpovídá rozdělovníku.  
 
 
 
 
 
 

[otisk úředního razítka] 
 
 
 

 Ing. Blanka Malinová v. r.  
vedoucí stavebního úřadu 

  
 
Za správnost vyhotovení: Ing. Michaela Růžičková 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. 
g) ve výši 300 Kč byl zaplacen dne 6.12.2017. 
 
Příloha: 
1/ celková situace  
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
AGRINO s.r.o., IDDS: te2jtdg (žadatel, vlastník  dotčeného pozemku parc. č. v KN 1585/37 
v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice a vlastník sousedních pozemků parc. č. v KN st. 133,st. 115/4, 
st. 115/3, st. 103/4, st. 103/5, st. 103/3, st. 103/6, 1585/78, 1585/39 v k.ú. Oldřichov u Mladé 
Vožice) (spoluvlastník sousedního pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. 
Oldřichov u Mladé Vožice) 
Obec Oldřichov, IDDS: hggamzp (příslušná obec) 
Moneta Money Bank, a.s., IDDS: 3kpd8nk (zástavní právo u dotčeného pozemku parc. č. 
v KN 1585/37 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
 
účastníci řízení, veřejnost v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice (veřejná vyhláška) 
Jiří Kavka, Oldřichov č.p. 52, 391 43  Mladá Vožice (vlastník sousedního pozemku parc. č. 
v KN 1585/38, 1585/77 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) (spoluvlastník sousedního pozemku 
parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
Česká republika v zastoupení: Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 (spoluvlastník 
sousedního pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
Jaroslav Adam, Hromádkova č.p. 909, 391 01  Sezimovo Ústí 1 (spoluvlastník sousedního 
pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
Marie Hašková, Oldřichov č.p. 43, 391 43  Mladá Vožice (spoluvlastník sousedního pozemku 
parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
 Josef Knotek, Chýnovská č.p. 48, Měšice, 391 56  Tábor 4 (spoluvlastník sousedního 
pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
Yvetta Knotková, U Vodojemu č.p. 1473/4, 251 01  Říčany u Prahy (spoluvlastník 
sousedního pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
Anežka Králová, Na Kůskovci č.p. 159, 391 37  Chotoviny (spoluvlastník sousedního 
pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
Lenka Kramperová, Neustupov č.p. 16, 257 86  Miličín (spoluvlastník sousedního pozemku 
parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
Marie Kramperová, Jeronýmova č.p. 1984, 390 02  Tábor 2 (spoluvlastník sousedního 
pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
MVDr. Zdeněk Kulveit, Oldřichov č.p. 53, 391 43  Mladá Vožice (spoluvlastník sousedního 
pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
Jiří Lhotka, Domašín č.p. 194, 258 01  Vlašim (spoluvlastník sousedního pozemku parc. č.  
KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
Jana Máčelová, V nížinách č.p. 355/5, Praha 10-Dolní Měcholupy, 109 00  Praha 111 
(spoluvlastník sousedního pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u 
Mladé Vožice) 
Zdeňka Matyšová, K Hájence č.p. 674, 391 02  Sezimovo Ústí 2 (spoluvlastník sousedního 
pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
Karel Michálek, Oldřichov č.p. 39, 391 43  Mladá Vožice (spoluvlastník sousedního pozemku 
parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
Kateřina Michálková, Oldřichov č.p. 39, 391 43  Mladá Vožice (spoluvlastník sousedního 
pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
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Marie Otradovcová, Oldřichov č.p. 10, 391 43  Mladá Vožice (spoluvlastník sousedního 
pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
Monika Popelková, V dolinách č.p. 266/17, Praha 10-Dolní Měcholupy, 109 00  Praha 111 
(spoluvlastník sousedního pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u 
Mladé Vožice) 
Jan Rašek, Oldřichov č.p. 67, 391 43  Mladá Vožice (spoluvlastník sousedního pozemku parc. 
č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
Marie Rašková, Oldřichov č.p. 67, 391 43  Mladá Vožice (spoluvlastník sousedního pozemku 
parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
Ing. František Roubal, Oldřichov č.p. 81, 391 43  Mladá Vožice (spoluvlastník sousedního 
pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
Jindřiška Roubalová, Oldřichov č.p. 81, 391 43  Mladá Vožice (spoluvlastník sousedního 
pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
Václav Svoboda, Oldřichov č.p. 48, 391 43  Mladá Vožice (spoluvlastník sousedního pozemku 
parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
Antonie Svobodová, Oldřichov č.p. 48, 391 43  Mladá Vožice (spoluvlastník sousedního 
pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
Ladislav Toušek, Oldřichov č.p. 5, 391 43  Mladá Vožice (spoluvlastník sousedního pozemku 
parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
Ludmila Toušková, Oldřichov č.p. 5, 391 43  Mladá Vožice (spoluvlastník sousedního 
pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
PhDr. Hana Vojtová, Papírníkova č.p. 611/19, Praha 4-Kamýk, 142 00  Praha 411 
(spoluvlastník sousedního pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u 
Mladé Vožice) 
Marie Vojtová, Hosín č.p. 133, 373 41  Hluboká nad Vltavou (spoluvlastník sousedního 
pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
Ludmila Vrtišková, Oldřichov č.p. 63, 391 43  Mladá Vožice (spoluvlastník sousedního 
pozemku parc. č.  KN st. 115/3, 1585/36 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
Marie Novotná, Oldřichov č.p. 44, 391 43  Mladá Vožice(spoluvlastník sousedního pozemku 
parc. č.  KN st. 115/3 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
Moneta Money Bank, a.s., IDDS: 3kpd8nk (zástavní právo smluvní u sousedních pozemků 
parc. č. v KN st. 133, k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
 
 
dotčené orgány (dodejky) 
Městský úřad Tábor, Odbor rozvoje, IDDS: 5zrb8iz (vyjádření ze dne 31.3.2016 vedené pod 
spis. značkou S-META11223/2016 OR/Bíl 4) 
Městský úřad Tábor, Odbor životního prostředí, IDDS: 5zrb8iz (společné stanovisko do 
žádosti žadatele, závazné stanovisko ze dne 1.11.2017 vedené pod č.j. 
METAB55115/2017/OŽP/PŠpu) 
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Územní 
pracoviště Tábor, IDDS: agzai3c (závazné stanovisko ze dne 7.3.2016 vedené pod č.j. 
KHSJC04602/2016/HP TA) 
Krajský úřad Jihočeský Kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IDDS: 
kdib3rr (vyjádření ze dne 2.11.2017 vedené pod č.j. KUJCK7128922/2017 OZZL) 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, IDDS: m4eadvu 
(vyjádření ze dne 6.8.2015 vedené pod značkou SBS22587/2015/OBÚ-06) 
  
ostatní (dodejky) 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t (vyjádření ze dne1.2.2016 vedené 
pod č.j. 523837/16) 
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf  (vyjádření ze dne16.2.2016 
vedené pod č.j. 8584/2016-242-Mš) 
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Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových IDDS:96vaa2e (předání údaje o 
nemovitosti do evidence ÚZSVM -  nedostatečně identifikovaný vlastník u pozemků parc. č. 
v KN 1585/36 a 1585/44 v k.ú. Oldřichov u Mladé Vožice) 
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 

 
Možnost nahlédnutí na www.mu-vozice.cz, nebo na 
stavebním úřadu MěÚ v Mladé Vožici, úřední dny: 

pondělí a středa  7,30 - 12,00 a 12,30 - 17,00 hod; v jiné 
dny po telefonické dohodě. 
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